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O espaço urbano na pintura e nas HQs em 20 exemplos
Gabriel Lopes Pontes 1
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minha amiga.

Introdução
Da formatação deste trabalho: escolhas e exclusões.
São de tal forma numerosos os exemplos significativos de representação do
espaço urbano na pintura e nas histórias-em-quadrinhos que, para tratar do tema
num ensaio de dimensões obviamente restritas, foi preciso tanto proceder a uma
seleção de obras quanto a empreender o que Robert Rosenstone chamaria de
compressão espaço-temporal. Neste processo, obras específicas que mereceriam –
e muito – estar aqui, artistas cuja produção tratou do urbano de alguma maneira,
movimentos artísticos inteiros, períodos históricos inteiros tiveram que ser, forçosa
e infelizmente, desprivilegiados. Foi traçada, então, uma linha temporal que iniciase no Gótico, com Giotto; daí vai diretamente para o Renascimento do Norte, com
Bruegel, sendo o Renascimento Italiano solenemente ignorado a não ser por curtas
referências.

O

movimento

imediatamente

posterior,

o

Maneirismo,

aparece

representado por El Greco. Ocorre um intervalo de séculos em que Barroco, Rococó
e Neoclássico são esquecidos, para se chegar ao Romantismo na sua versão inglesa
(ou deveríamos dizer ao Paisagismo Romântico Inglês?), com Turner. Aí então, não
há intervalo, pois Daumier e Morisot, os artistas apresentados em seguida, num
estudo comparativo, foram praticamente contemporâneos do grande mestre
britânico. Mais um salto, de algumas décadas, despreza os ismos da Arte dita
moderna ou contemporânea e passa direto para a muito particular produção
pictórica de Bacon, sempre demasiado escorregadia de definir. Outro salto no tempo
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e espaço e as esculturas que Juraci Dórea produz no Brasil, no último quartel do
século, fecham a primeira parte, que versa especificamente sobre o urbano na
pintura. Constrangida a ser muito reduzida, a segunda parte, sobre o urbano nas
HQs, aparece quase como um apêndice, e examina quadrinhos em que Milo Manara
e Guido Crépax ilustram espaços urbanos antigos.
Cumpre ressaltar que este não é um texto didático, redigido e voltado para
um público totalmente leigo. Pressupõe-se que seja desnecessário e até mesmo
ofensivo informar a leitores minimamente interessados em Arte para disporem a lêlo, que Bizâncio foi a capital do Império Romano do Oriente, assim como discorrer
sobre o teor e a relevância da revolução renascentista, listar os postulados estéticos
do movimento impressionista ou dizer que artistas dele fizeram parte, e explicar
quem foram Leonardo, Michelangelo e Rafael; Zola, Brecht e Grosz; Manet, Bosch e
Modigliani; quando estes são citados.
No mais, a linguagem foi a mais direta e informal que foi possível adotar
sem ferir em excesso as sisudas normas acadêmicas. Itálicos, negritos e hífens
foram usados com função de ênfase. Citações foram deliberadamente evitadas para
não comprometer a fluência da leitura. Afinal, como todo ensaio, este texto
expressa, essencialmente, opiniões pessoais. Tanto que a bibliografia é restrita,
básica e clássica. A origem das reproduções das obras foi omitida, de tal forma a
web as tornou de domínio público. Dados a seu respeito, como dimensões, técnica,
ano de confecção, espaço em que se encontram, verdadeiramente irrelevantes para
os objetivos deste estudo, tampouco foram oferecidos. As obras de Manara e
Crepax só foram citadas na bibliografia por terem aparecido em revistas, e,
portanto, publicadas.

Primeira Parte
Representações e sublimações pictóricas do espaço urbano
numa linha direta de Giotto a Juraci Dórea
Giotto: o urbano como cenário
A se levar a sério a lenda, Ambrogiotto Bondone era um pastorzinho que
purgava o tédio da sua insípida tarefa rabiscando seu rebanho com pedaços de
carvão sobre pedras. Um dia, um viajante que casualmente passava por ali, ficou
surpreso com o talento do jovem e pediu a seus pais para levá-lo consigo e adestrálo no seu atelier de pintura. Era ninguém menos que Cimabue, o artista mais
consagrado da época. Sabendo que um mestre pintor destro em seu ofício poderia
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angariar uma boa clientela, os pais de Giotto, como era chamado e como passaria à
posteridade, depois da compreensível relutância inicial em separar-se do filho,
reconheceram a chance e aquiesceram, satisfeitos. Estes eventos, prosaicos em
essência, iriam, em seus posteriores desdobramentos, contribuir para um grande
avanço da pintura ocidental e para sua libertação da tradição bizantina que, com
cânones inquestionáveis, perdurava há séculos na Europa.
Os

bizantinos

tinham

estabelecido

um

esquema

padrão

para

a

representação da figura humana. Não que ocasionais licenças poéticas não fossem
concedidas aos artistas, mas eram raras e não exatamente bem-vistas. Grosso
modo, os seres humanos na arte parietal bizantina, quer representados em afrescos
ou em mosaicos, técnica invariavelmente associada a este período, eram figuras
quase sem volume, inclusive porque o recurso do planejamento, normalmente
poderoso auxiliar na obtenção da sugestão de tridimensionalidade numa superfície,
ao fim e ao cabo, plana, era primariamente dominado. Santos e não-santos eram
altos em excesso, magros, esticados mesmo. Pretendia-se, com isto, sugerir que
essas figuras ascendiam ao céu em sua busca de espiritualidade. O rosto era
ovalado, exageradamente comprido, como comprido era o nariz, normalmente
muito fino e reto, abaixo do qual a boca era proporcionalmente minúscula, “de
coração”. Os olhos eram amendoados, ressaltados por sobrancelhas rigorosamente
recortadas em arco. Caso se tratasse do Cristo, da Virgem, de apóstolos ou santos,
uma auréola circundava-lhe cabeça. Aliás, é por esta época que se começa,
efetivamente, a buscar um rosto para o Cristo. Apesar da arrebatadora beleza de
todos os Cristos Pantocrátor produzidos então, urdiu-se, neste esforço, um dos
maiores equívocos da História. Yoshua Ben Joseph, quase com certeza um galileu
atarracado e de cabelos e barbas negros e crespos como a maioria dos de seu
tempo e lugar; tornado troncudo pela dieta, pelo clima e pelo duro ofício de
carpinteiro, pele morena crestada pelo intenso sol de sua desértica região, aparece
com feições germânicas que o uso haveria de consagrar. Luz, os bizantinos
resolveram fácil. Luz era dourado. Elementos arquitetônicos ou da natureza, quando
apareciam, normalmente eram representados fora da sua proporção real, bem
menores do que as figuras humanas, que, na hierarquia didática do quadro, eram
consideradas mais importantes. A perspectiva, se é que já se pode falar de
perspectiva, obedecia a essas regras, o escorço era praticamente inexistente e,
sobretudo, santos deveriam parecer santos, envoltos numa aura de beatitude, e
seres humanos deveriam parecer humanos, em toda a carência e fragilidade de sua
misérrima condição.
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Esta maneira de pintar imperará, com nuances, na Idade Média e até hoje é
assim que são confeccionados os ícones devocionais da Igreja Ortodoxa, na Europa
do Leste, sobretudo na Rússia, onde décadas de socialismo ateu não foram
suficientes para extinguir esta tradição, que se manteve clandestina nos tempos de
dogmatismo político mais radical e reapareceu à luz do dia, como se nada tivesse
acontecido, desde que sopraram os ventos demolidores da glasnost e da
perestroika.
Caberá a Giotto, se não fazer a ponte entre esta tradição bizantina e o
Renascimento, pelo menos estabelecer-lhe os alicerces. Será ele, praticamente, o
introdutor do escorço, ficando para Masaccio e a Uccello a tarefa de dar os primeiros
passos efetivos no desenvolvimento de uma ciência perspéctica. Mas, sobretudo,
seus santos parecerão humanos e, na celebração desta sua humanidade, enfatizará,
num aparente paradoxo, o mérito das ações que os elevaram à santidade. Giotto
lembrará aos fiéis que aqueles que veneram também eram humanos pobres,
sofridos e simplórios, demonstrando que uma vida reta dentro da fé é questão de
escolha e esforço, estando ao alcance dos verdadeiramente dispostos a tanto. Com
isto, suas pinturas darão uma grande contribuição proselitista à Igreja.
No tocante à perspectiva, no entanto, embora faça evidentes progressos,
Giotto ainda está mais próximo do que distante da tradição Bizantina. Isto fica
evidente no seu afresco São Francisco Expulsando Os Demônios de Arezzo (Exemplo
Nº. 1), em que toda a cidade aparece no espaço pictórico, quase que magicamente
diminuta em relação ao santo, uma Sodoma miniaturizada diante do seu poder, por
este poder libertada dos males que até então a obsedavam. O espaço urbano
adquire aqui, portanto, uma conotação de cenário teatral, de pano de fundo para
ação do personagem central, em clara submissão ao padrão representacional
bizantino, o que não lhe diminui, todavia, a intensa carga dramática e a pungente
plasticidade.
Bruegel: o urbano rural, o Renascimento medieval,
o urbano irreal das Torres de Babel
Pieter Bruegel, o Velho, no tocante à evolução técnico-pictórica é um
representante fidedigno – e não só fidedigno como da maior relevância – da
revolução renascentista. Suas figuras humanas são representadas com um realismo,
completamente liberto do chapado bizantino, que só um perfeito conhecimento da
anatomia humana poderia permitir. Estas figuras estão inseridas num espaço em
que a sugestão de volume, tridimensionalidade e profundidade são absolutamente
eficazes, o que só seria possível com domínio total das regras perspécticas. Tudo
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isto faz dele um renascentista pleno. Bruegel, no entanto, não é italiano, mas
flamengo, um renascentista do norte, portanto. E o Renascimento do Norte diferiu
do italiano, sobretudo, pela temática. Sem um passado imperial a louvar nem
esculturas clássicas e narrativas mitológicas nas quais buscar inspiração, os artistas
do norte representam a sua realidade. E esta é a persistente realidade da aldeia
medieval, com sua cultura própria e em cuja representação Bruegel será mestre
inigualável. Assim, o urbano em Bruegel é urbano porque refere-se a construções
erguidas num mesmo espaço, abrigando um grupo humano que produz e vive
coletivamente. Mas este espaço também é rural porque estes núcleos existem em
função do entorno rural, ao qual estão acoplados, ou antes, no qual estão inseridos.
Em Bruegel, então, o urbano é um curioso caso de urbano rural, como está bem
evidenciado em seu célebre Provérbios Flamengos (Exemplo Nº. 2). O que vemos
são casas, oficinas e celeiros, construções, enfim, intimamente relacionadas umas
às

outras.

Isto

e

a

féerica

movimentação

de

toda

a

cena

representam

indubitavelmente um espaço urbano. Mas os trajes são campesinos, as figuras o
são, a mentalidade traduzida na hilária ilustração dos provérbios, mais de quarenta
ao todo, alguns não satisfatoriamente identificados até hoje, também; a atmosfera
geral é campesina. Um urbano rural, portanto.
Já em suas duas versões da Torre de Babel (Exemplos Nºs. 3 & 4), Bruegel
faz mais do que se inspirar na temática bíblica, em consonância com a fé
predominante, com seu tempo histórico e com seu período artístico. Ele cria um
espaço urbano transcendentalmente mítico e místico. Assombrosas em suas
dimensões muito além do monumental, suas torres são mais do que um tributo ao
engenho humano. São uma ponte entre o humano e o divino, que se constrói
mediante a urbanização promovida pelo Homem no espaço natural.
El Greco: O urbano captado pela dramática ótica maneirista
Os artistas da geração imediatamente posterior à atuação dos três titãs do
Alto Renascimento Italiano – Leonardo, Michelangelo e Rafael – viram-se na
incômoda obrigação de superá-los ou pelo menos igualá-los. Sendo a tarefa
impossível e reconhecendo que o máximo de perfeição técnica e de fidelidade
representacional já tinha sido atingido, voltaram-se, então, para uma produção
pictórica muito mais livre e expressiva, na acepção expressionista do termo. Os
críticos se dividem no entendimento e na nomeação deste período. Para alguns,
trata-se

do

Renascimento

Tardio,

um

prolongamento

do

Renascimento

propriamente dito, ou mesmo sua agonia. Para outros, este é um período com
características por demais próprias para ser entendido como mera parte do
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Renascimento. Seria, antes, um momento de transição entre este e o Barroco,
denominado Maneirismo. A etimologia deste termo é controversa. Para alguns, os
artistas de então, incapazes de pintar tão bem quanto seus antecessores, faziam de
seus quadros uma mixórdia de clones das obras destes, pintando uma mesma figura
humana com um braço à maneira de Rafael, uma musculatura à maneira de
Michelangelo e um sorriso enigmático à maneira de Leonardo. A tese é frágil e não
se sustenta em exemplos significativos. Outra versão afirma que, na busca de uma
expressividade mais teatral, os artistas contorciam exageradamente suas figuras,
fazendo-as parecer amaneiradas, com maneirismo aqui significando trejeito,
salamaleque. A terceira explicação e a que parece mais razoável, é que os artistas
pintavam com grande individualidade, à sua maneira. Qualquer que seja a verdade,
no entanto, não resta duvida que Maneirismo é a expressividade radical.
O maior representante do Maneirismo, embora alguns queiram classificá-lo
como renascentista espanhol, o mais poético, o mais dramático o mais expressivo, é
Domenikos Theotokopoulos, mais conhecido como El Greco. Nascido em Creta,
educado na Itália, radicado na Espanha, produziu um estilo único, amálgama das
três ricas culturas, tão diversas entre si, das quais estava impregnado. Suas figuras,
ainda mais verticalizadas do que as bizantinas, chegaram a suscitar a estapafúrdia
tese de que tinha um sério problema oftalmológico, que o fazia ver o mundo assim.
Aliás, sandice semelhante seria aventada para explicar o intenso colorido arbitrário
de Gauguin, que tem nas grandes, grandiloqüentes áreas de cor de El Greco um
antecedente inquestionável. Comentários infelizes como este não chegam a ser
raros na História da Arte, pois as revoluções que artistas geniais como El Greco e
Gauguin preconizam são tão radicais que o comum dos homens, incapazes de
compreender-lhe a extensão e perceber-lhe a beleza, tem que atribuir sua origem a
anomalias para poder aceitá-las. Na verdade, as mãos pálidas e longilíneas das
figuras de El Greco fizeram tamanho sucesso em sua época que as damas
espanholas dormiam com os dedos amarrados à cabeceira da cama, na esperança
de que se prolongassem até adquirir o indiscutivelmente elegante aspecto daqueles
pintados pelo mestre.
El Greco era essencialmente um pintor de figuras humanas, sacras ou
profanas, e não de ambientes, interiores ou paisagens, nem campestres nem
urbanas. Sua Vista de Toledo (Exemplo Nº. 5), a famosa Cidade das Três Religiões,
onde cristãos, judeus e muçulmanos viviam em considerável, se não plena
harmonia, até que a Reconquista promovida pelos carniceiros Reis Católicos
invertesse radicalmente a ordem das coisas, é uma saudável exceção e uma
brilhante representação do espaço urbano.
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Nela, a cidade, ou grande parte dela, aparece enquadrada num clássico
plano panorâmico cinematográfico, recortada contra um céu de um azul plúmbeo e
fincada sobre uma verdejante colina como Excalibur na pedra de onde Arthur a
retirou. Sendo a cidade pintada em tons de cinza estranhamente brilhantes, o que
temos, em termos cromático-composicionais, são três faixas de cor horizontalizadas
fulgurantemente dramáticas. Aliás, dramática é toda a cena, graças não só ao
singular jogo de cor e à composição imponente, mas, sobretudo à impressionante
visceralidade das pinceladas. Neste drama onde os humanos estão ocultos, a cidade
de Toledo, pulsante, majestosa, é a grande personagem.
Turner: o urbano diluído na imagem difusa, representado
em seu dinamismo com um êxito que nem os futuristas lograriam obter
Joseph Mallord Willen Turner foi uma personalidade singular e teve uma
carreira singular. Menino prodígio, atingiu os patamares mais altos da Real
Academia em prazo recorde e numa idade em que ninguém nunca o tinha feito.
Cronologicamente

ligado

ao

Romantismo,

conservou

das

propostas

deste

movimento, essencialmente, a exaltação da emoção intensa e a necessidade de
evasão através da Arte. No mais, construiu uma obra à parte, fecunda, original e
precursora. Nos últimos anos, assim como seu congênere francês, Delacroix, isolouse do mundo, e produziu feéricamente. Legou todos os trabalhos em seu poder ao
Estado inglês.
Embora retratista de grande capacidade, era na paisagem que tinha seu
grande tema. Ele, mais até do que seu contemporâneo Constable, a libertou do
servil papel de pano de fundo para as figuras ou a cena do primeiro plano. Na
verdade, Turner inverte a hierarquia tradicional da pintura ocidental e submete as
figuras à paisagem. Com ele, os atores existem em função do cenário, isto quando a
grandiosidade deste permite que possam ser sequer percebidos. Obcecado pelas
grandes catástrofes climáticas, chegava a tomar atitudes muito próximas do insano
para captar a plenitude da natureza em fúria, como fazer-se amarrar ao mastro de
um navio durante a tempestade ou, como o fez para pintar Chuva, Vapor &
Velocidade (Exemplo Nº. 6), tomar apontamentos com a cabeça para fora de um
trem em movimento.
É claro que, inspirado pela atmosfera em convulsão, teria que representá-la
difusa,

para

representá-la

fielmente.

Pois

nevascas,

tormentas,

borrascas,

avalanches, enchentes, incêndios são eventos dinâmicos e, quando capturados e
congelados no espaço bidimensional da tela, tem forçosamente que ter um aspecto
impreciso, nebuloso borrado. Assim, a pintura de Turner é realista no sentido que
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pretende

captar

o

mundo

real

com

o

máximo

de

fidelidade

possível;

impressionista antes dos impressionistas, na medida em que fixa a impressão de
um momento fugidio e, no caso dele, mais que fugidio, etéreo, e abstrata no
resultado final.
O presente exemplo é uma paisagem urbana, embora os detalhes dos
elementos que compõem o urbano estejam pouco perceptíveis. Não se nota, à
primeira vista, as pontes, o trem que corre sobre uma delas, as silhuetas da cidade
ao fundo. Mas a aparente confusão de manchas de cor mascara uma composição
extremamente sofisticada, para cujo equilíbrio o pequeno barco à esquerda é
fundamental.
Décadas depois de Turner, os futuristas italianos, traduzindo um discurso
confuso

em

obras

majoritariamente

de

mérito

questionável,

procurarão

deliberadamente exaltar o urbano. Jamais conseguiram fazê-lo como Turner o faz,
nesta obra onde o urbano aparece de forma não-ilustrativa, mas capturado em sua
vigorosa essência.
Daumier: o espaço urbano como palco do protesto social
Na mesma medida que a literatura de Emile Zola e o teatro de Bertolt
Brecht, a pintura de Honoré Daumier é, fundamental e essencialmente, um recurso
de protesto. Vagão de Terceira Classe (Exemplo Nº. 7) flagra um detalhe específico
do cotidiano urbano, o contraste entre as condições de vida dos representantes das
diferentes classes sociais constrangidos a uma momentânea convivência no
transporte público. A paleta é a sua típica, que o ajuda na transmissão do seu
discurso amargo, a dificílima paleta de ocres e terras. O traço é filho direto de sua
práxis de cartunista. Porque, diga-se de passagem, Daumier antecipa George Grosz
em quase um século com a explosiva fusão que faz de linguagem cartoonística,
pintura e política. Se, quando pensamos em representação pictórica do urbano,
pensamos em construções, edifícios, alarido, movimento, modernidade e tecnologia,
Daumier consegue ir ao âmago do urbano sem enfatizar nenhum destes aspectos de
modo óbvio. Em sua tela A Lavadeira (Exemplo Nº. 8) a cidade aparece ao fundo e
acima da cena, nos contornos imprecisos do que parece ser uma opressora fortaleza
medieval encimando um morro. Mais do que neste conjunto arquitetônico, no
entanto, o urbano está representado na dura luta pela sobrevivência que impõe à
pobre lavadeira que corre, em primeiro plano, talvez com medo, talvez com pressa,
mais possivelmente com ambos. Pressa de entregar sua trouxa de roupas, medo da
noite que cai, talvez disto e também de uma repreensão por algum eventual atraso.
A sua figura e a da menina que trás pela mão, no entanto, têm sua flagrante
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miséria trabalhada com tanta elegância pictórica que quase se assemelham a
figuras clássicas. Esta sensação é ampliada pela habilidade e sensibilidade com que
Daumier arroja sobre elas uma mecha de luz tão intensa quanto imprecisa,
arremate final numa atmosfera – urbana, cruelmente urbana – de grande
dramaticidade.
Um estudo comparativo. O espaço urbano proletário de Daumier
e o espaço urbano burguês de Morisot.
Berthe Morisot é, certamente, uma das artistas mais injustiçadas e mais
incompreendidas de toda a História da Arte, cuja obra está por merecer maior
atenção de público e especialistas. Mestra incomparável na harmonização de uma
paleta classicamente tida como impossível, verdes, preto e branco, Morisot era
exímia na elaboração composicional de seus quadros versando sobre o doméstico e
o pueril, elaboração essa normalmente baseada em trapézios, losangos e triângulos.
Isto além de ter uma técnica acadêmica perfeita e uma das pinceladas mais
expressivas e pessoais de todo o grupo impressionista. Contra si, tinha o fato de ser
mulher numa sociedade que continuava acreditando que a pintura, pelo menos a
pintura

enquanto

profissão,

estava

reservada

aos

homens,

como,

aliás,

praticamente todas as profissões. Assim, ela e Mary Cassatt têm sido reconhecidas
apenas como “As Damas do Impressionismo”. Na verdade, menos atenção tem sido
dispensada à sua pungente obra do que ao seu quase certo romance secreto com
Manet, de quem, oficialmente, era apenas modelo, aluna, amiga e...Cunhada! Casos
rodriguianos à parte, a pintura de Berthe Morisot refletia sua origem social: é uma
pintura placidamente burguesa. Isto se evidencia grandemente naquela que talvez
seja sua obra-prima: O Balcão (Exemplo Nº. 10). Nesta tela, uma tranqüila jovem,
cujo vestido acaba resultando numa fortemente expressiva mancha negra, quase
abstrata, acompanhada por uma menininha também

luxuosamente vestida,

contempla uma distante paisagem urbana, do alto de um balcão gradeado. O
conjunto transmite absoluta calma e despreocupação. As personagens parecem não
ter pressa de nada, seu tempo a elas pertence, não há nenhum compromisso
urgente a honrar.
A Lavadeira do Quai d’Anjou, de Daumier (Exemplo Nº. 11), é uma obra
muito semelhante à anterior em muitos aspectos e em muitos aspectos diferente.
Ambas as obras representam duas figuras, uma mulher e uma menina, disto não
resta dúvida. Composicionalmente falando, no primeiro quadro, essas figuras estão
mais de costas para o expectador do que de frente, num espaço elevado, protegido
por uma grade. No segundo, embora estejam encurvadas e um pouco de perfil,
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seus corpos são percebidos de frente. Aqui, elas estão acabando de subir uma
escadaria, com evidente sacrifício, e chegam a um espaço elevado, também
gradeado. Em ambas as obras, as personagens estão inseridas no espaço urbano,
inconfundivelmente representado ao fundo. Sendo que, enquanto no caso de
Morisot a cidade é neutra, no caso de Daumier, esta aparece como um conjunto de
fachadas de edifícios ao fundo, cuja iluminação brilhante contrasta com a mórbida
opacidade do primeiro plano, a enfatizar a exclusão das figuras das benesses
citadinas. A mulher e a menina de Morisot desfrutam da tranqüilidade de uma
existência abastada e confortável e da garantia da sua continuidade. Aquela mulher
está ali com aquela criança por puro deleite. Vestem-se bem, com luxo até. Prova
disto é que a sombrinha que levam é mais um acessório requintado do que um
objeto utilitário e o chapéu da dama mais enfeita que protege. Seus trajes, em
suma, foram confeccionados, mais do que para vestir seus corpos, para adorná-los
e também para serem exibidos como provas de alto poder aquisitivo. Os trajes das
outras foram os molambos que puderam ajambrar. Em contrapartida à total
ausência de esforço da jovem senhora retratada por Morisot, a lavadeira de
Daumier carrega debaixo de um dos braços um fardo visivelmente pesado
enquanto, com a mão livre, apóia e conduz uma menininha, também curvada pelo
cansaço e cujo esforço para subir a escadaria evidentemente é grande para o
tamanho das suas pernas, para as limitadas forças de sua pouca idade, certamente
para o cansaço de um dia inteiro, dentre muitos, acompanhando a mãe em dura
labuta pra cima e pra baixo. Umas estão na vida para desfrutá-la, outras para
conquistá-la, cotidianamente e a duras penas.
As abordagens que cada um dos artistas dá ao mesmo tema-base, uma
mulher e uma menina num determinado espaço elevado e gradeado, inserido no
contexto urbano, são muito específicas, muito pessoais e diametralmente distintas.
Não se pode negar, no entanto, que ambas estão perfeitamente acordes com as
realidades de vida de cada um deles, suas visões de mundo, seus objetivos
estéticos e seus procedimentos pictóricos. Ambas as situações representadas são
possíveis e até comuns no contexto do espaço urbano, no contexto de um mesmo
espaço urbano. A sensibilidade do olhar que cada um dos artistas lança sobre a
situação que querem retratar, por chocante que a disparidade destas situações
possa parecer, é inquestionável, como inquestionáveis são seu talento e sua perícia
técnica. E isto é uma salutar demonstração de como a Arte pode ser rica e múltipla.
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Bacon: o urbano sublimado na figura humana
Descendente em linha direta do famoso Sir Francis Bacon, o pintor Francis
Bacon era homem de poucos hábitos, mas deles não abria mão e os cumpria com
regularidade. Vestia-se com descuidada frugalidade, mas sempre usava botas de
couro.

Apreciava

ostras

e

as

consumia

todos

os

dias,

invariavelmente

acompanhadas por champagne, como todos os dias pintava, acabando por produzir
uma das mais perturbadoras obras pictóricas desde Bosch e revolucionando o
gênero retrato de uma maneira que nem Modigliani havia conseguido fazer.
Celebrizou-se, sobretudo, pelas inúmeras releituras que fez do Retrato do Papa
Inocêncio X, de Velázquez, demonstrando a plena validade do d’aprés.
Retratista em essência, Bacon não costumava inserir seus retratados, quer
estes fossem pessoas reais ou imaginárias, em um espaço reconhecível, exceto em
raras ocasiões, como em certos retratos de amigos, dentre eles o também pintor
Lucien Freud, em que ambientava os modelos num espaço interior, ou na famosa
série de retratos de Van Gogh, em que flagrava o artista holandês nas largas
campinas de Arles. Normalmente, o fundo de suas obras era neutro, meramente
chapado ou então tendendo para o abstrato, como as linhas e estruturas
inespecíficas de alguns dos trabalhos da extensa série dos papas. Este procedimento
teve conseqüências estéticas as mais ricas e interessantes, criando uma nova e
única

relação

figura

e

fundo.

Ora

seus

personagens

parecem

flutuar

fantasmagoricamente numa área de cor maciça, despida de elementos; ora como
que se diluem contra ela, como gênios imateriais; ora estão nela inseridos,
acoplados, enxertados.
Mas, como um artista que não retrata ambientes pode ser citado como um
artista do espaço urbano? Se, nas obras de Bacon não aparecem arranha-céus,
avenidas, shopping centers, como a sua pode ser considerada uma Arte do urbano?
É que Bacon era um artista urbano por excelência, agia como criatura urbana, vivia
e trabalhava no urbano e este urbano – esta urbanidade – refletia-se em suas
obras. Não de forma explícita, ilustrativa, representacional. Na pintura de Bacon, o
que temos é a sublimação do urbano, presente na e representado pela figura
humana.
Consideremos três das obras componentes da série Homem de Azul.
Homem de Azul III (Exemplo Nº. 11), Homem de Azul IV (Exemplo Nº. 12) e
Homem de Azul VII (Exemplo Nº. 13), todas pintadas em 1954. Em todas as três,
há uma vaga sugestão de elementos de mobiliário, mas não de fundo cenográfico
propriamente dito. Ou seja, não há um ambiente em que as figuras estejam
inseridas. Mas há uma atmosfera. Esta, pelas parcas peças do vestuário das
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personagens, assim como elas próprias, antes sugeridas que explicitadas, pelo
aspecto perturbado e solitário de seus rostos, quase que incrustados numa granítica
obscuridade, e pelo conjunto geral opressor, é, indiscutivelmente, uma atmosfera
urbana. O urbano aqui é apresentado pelo seu lado mais sombrio, mas não numa
representação óbvia. É sublimado de maneira criativa, intensamente poética e de
indiscutível eficácia pictórica.
Dórea: o questionamento do urbano na celebração do ermo.
Arquiteto e artista plástico feirense, Juraci Dórea granjeou merecida
reputação internacional por sua obra original e inconfundivelmente marcada por seu
ambiente de origem. No presente ensaio, ele constitui uma exceção por dois
motivos. Em primeiro lugar porque, embora seja excelente pintor, cujos quadros
inspiram-se nas xilogravuras de cordel, serão algumas de suas esculturas a serem
apresentadas. Em segundo lugar, porque seu trabalho aparece aqui não como
exemplo de celebração do urbano, mas de radical negação deste.
Numa empreitada artística ousada, Dórea realizou e espalhou por ermos
inusitados inúmeras esculturas intimamente ligadas à dita civilização do couro.
Merecem destaque A Escultura da Aroeira, (Exemplo Nº. 14), A Escultura da Fonte
Nova (Exemplo Nº.15), A Escultura da Lagoa das Bestas (Exemplo Nº. 16), A
Escultura do Arraiá da Santa Cruz (Exemplo Nº. 17) e A Escultura do Lajedo
(Exemplo Nº.18). Essencialmente, são estruturas mais para cônicas, formadas pelo
arranjo de rústicos varapaus e recobertas por pedaços de couro que, num certo
sentido, lembram um pouco os teepees de algumas tribos indígenas da América do
Norte; em outro sugerem relíquias arqueológicas de um extinto clã de caçadores e,
se formos dar vazão plena à licença poética que o historiador não deixa de ter,
poderíamos supô-las egressas de algum conto de science fiction ambientado num
mundo subrterrâneo e que, por alguma misteriosa razão, emergiram na superfície
da Terra. Em suma, são obras que, de per si, suscitam enigmas, incitam a
imaginação, abrem vasto campo para interpretações. Mas Dórea achou pouco e,
ainda por cima, as largou – quase literalmente, largou – em lugares isolados, de
difícil acesso. Na boca da mata, às margens de uma escondida lagoa, no meio do
caminho para lugar nenhum, como monumento principal da desolada praça central
de

um

povoado

árido

e

semi-abandonado.

A

escolha

por

esses

espaços

completamente insólitos desacraliza o ritual burguês de exibição das artes plásticas
no espaço citadino. As obras não são mostradas, numa requintada galeria ou num
pomposo museu, para uma platéia de convidados supostamente seletos, a degustar
canapés, a bebericar uísque e a tagarelar sobre todo e qualquer assunto, menos
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sobre Arte, e muito menos sobre as obras expostas, a não ser que seja com
sarcástica desaprovação. A sensação clara é a de que a primeira intenção de Dórea,
ao buscar deliberadamente o isolamento para abrigar suas esculturas, foi a de
zombar desta farsa afetada das vernissages. É de se imaginar, também, que ele
talvez estivesse apenas tentando popularizar radicalmente seu trabalho, afastandoo do olhar da elite e submetendo-o à avaliação dos mais pobres entre os pobres.
Talvez quisesse que a solidão de suas obras traduzisse a inevitável solidão do
artista. Talvez não tenha imaginado maneira mais eficaz de fazer da sua uma obra
provocante e questionadora do que exibi-la aos mais desacostumados ao contato
com as assim-chamadas belas-artes. Tudo isto é possível, mas também pode estar
completamente errado, pois não passa de especulação. Deliberadamente, o artista
não foi procurado para explicar suas intenções. Não só isto seria uma profunda falta
de respeito para com ele, pois, como a verdadeira obra-de-arte prescinde de
etiqueta explicativa, a qualidade do seu trabalho estaria sendo questionada; como é
exatamente para gerar especulações a seu respeito que a obra-de-arte existe.
O fato é que Dórea, pela estranheza dos materiais empregados, pela
temática evidentemente rural; pelo aspecto quase selvagem, primitivo de suas
obras; pelos espaços perdidos que escolheu para expô-las (expô-las?), é a própria
antítese do artista voltado para o urbano.
Segunda Parte
Representações do espaço urbano nas HQs
Manara: um quadrinista italiano retrata o espaço urbano do passado.
Milo Manara, um dos grandes mitos da HQ mundial é dono de uma técnica
desenhística que não desmereceria Michelangelo. Suas irresistivelmente sensuais
figuras femininas trazem sua marca inconfundível e, com certeza são, apesar de
seus outros muitos e altos méritos, as grandes responsáveis por seu monumental
sucesso e pela imensidão da sua legião de fãs em volta do globo. Surpreende
também por ser extremamente prolífico, criando um clássico da Nona Arte atrás do
outro.
Na graphic novel Mors Tua, Vita Mia, Manara se debruça sobre a História,
mais especificamente sobre a História da Arte, enfocando o conhecido episódio em
que o artista Paolo Veronese é submetido ao tribunal da Inquisição, que
alegadamente encontrara elementos heréticos na sua gigantesca tela A Última Ceia.
Advogando em causa própria, habilmente invoca a liberdade de criação que, no seu
entender, os artistas compartilham com os poetas e os loucos. Salvo do mal pior, é,
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todavia, obrigado a ratificar sua obra, que, também por imposição do Santo Ofício,
passa a chamar-se Ceia na Casa de Levi. Manara, no entanto, não joga suas luzes
exatamente sobre este célebre, polêmico e um tanto quanto patético julgamento de
um quadro, mas numa estória paralela, sobre Violante, uma modelo de Veronese
que é levada à fogueira por sua insistente defesa do direito das mulheres
celebrarem missa. Pouco importa, para as pretensões deste ensaio, se esta mulher
e sua desdita são fictícias ou verídicas, mas sim a impressionante habilidade técnica
com que Manara retrata a Veneza da época, na sexta página desta HQ (Exemplo Nº.
19), demonstrando indubitavelmente que, além da anatomia, domina também a
perspectiva e que é capaz de interpretar plasticamente, com rara sensibilidade, todo
e qualquer tema. Mais do que captar o aspecto de um espaço urbano específico,
consegue captar-lhe a atmosfera. Agindo assim, talvez sem o perceber, faz com que
o grande personagem desta sua historieta seja não o genial pintor, tampouco sua
supostamente hipotética modelo, mas a velha e bela cidade de Veneza.
Crepax: Mais um quadrinista italiano retrata o espaço urbano do passado
Outro dos grandes monstros sagrados do quadrinho italiano, o milanês
Guido Crepax também tem na explosiva sensualidade das suas figuras femininas
seu ponto forte. Mas seria ingênuo acreditar que seu sucesso colossal se deve
exclusivamente às beldades que desenha, das quais Valentina e Anita são as mais
cultuadas. Sem a menor sombra de dúvida, nunca nenhum quadrinista dispensou,
como Crepax, tanta atenção à questão da divisão da página em quadrinhos.
Fortemente cinematográfica, sua HQ não raro tende para o metafísico. Seu traço é
elengantísimo, fluido, pessoal a ponto de ser único.
Mas o ponto alto da vasta e fulgurante carreira de Crepax, com certeza,
encontra-se na graphic novel O Homem do Harlem, por várias razões. Como o título
da própria estória indica, é no famoso bairro negro nova-iorquino que ela está
ambientada. A trama é fortemente humana, trama de heróis anônimos, verossímil o
bastante para ter acontecido e que pode ser resumida assim: um contrabaixista
negro apaixona-se pela concubina branca de um gângster, ela é morta por um de
seus asseclas, ele consegue vingar-se. O quer pode haver de interessante numa
estória tão banal e previsível? Devido ao tratamento artístico verdadeiramente
incomum que lhe dispensa Guido Crepax, pode haver – e há – muita coisa.
Em primeiro lugar, esta HQ debruça-se sobre o passado, pois foi composta
em 1978, mas enfoca os anos pós-guerra, desta forma constituindo um discurso da
História. Em segundo lugar, pode ser considerada um estudo quadrinístico das
relações sociais, sobretudo intra e inter-raciais, de um grupo humano específico
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coabitando, num período específico, já apontado, um espaço urbano específico, o
bairro do Harlem. Nesta obra, Crepax intercala quadrinhos coloridos à aquarela
(revelando-se exímio nesta xucra técnica), com outros no seu tradicional estilo
preto e branco. Em uns, retrata as cenas da estória em si, e o faz com um lirismo
fora do comum; em outros representa músicos tocando. E é justamente ai que
reside a grande originalidade deste trabalho e o mérito maior de seu autor. Nestes
quadrinhos P& B, há sempre uma legenda e esta legenda nada mais é do que o
título de um tema famoso do Jazz, mais especificamente de um tema famoso do
Bebop, o movimento mais politizado do Jazz, comprometido com a luta pela
inclusão factual dos negros da sociedade estadunidense e que estava em voga no
momento em que a trama se desenrola. Acontece que a atmosfera visualmente
sugerida por Crepax nestas cenas de instrumentistas em ação está tão acorde com
a carga poética dos títulos das músicas que eles supostamente executam que é
quase possível ouvi-las, mesmo que o leitor não as conheça. Assim, pela primeira
vez e da forma mais eficaz e eloqüente, foi criada uma trilha sonora para uma HQ. É
pena que o reduzido espaço deste ensaio, bem como a especificidade dos seus
propósitos, não nos permita demonstrar este fenômeno, como já foi feito várias
outras vezes. Fica aqui registrado, todavia, para realçar o valor artístico desta obra.
Nela, Crepax demonstra grande sensibilidade para representar o espaço
urbano de outra época. Na página aqui exibida (Exemplo Nº. 20), além de ser
possível apreciar seu fino traço, seu colorido sensível, seu incomum esquema de
divisão de páginas, sua cinematografia estática, já tão louvados linhas acima, mas
nunca o suficiente, pode-se perceber com que precisa sutileza ele retrata as ruas da
grande metrópole.Ao fundo do primeiro quadrinho, que atravessa horizontalmente a
página, de ponta a ponta, vê-se um melancólico ônibus azul de dois andares, com
um letreiro em sua carroceria a indicar seu destino: Quinta Avenida. No único
quadrinho verticalizado, um curioso letreiro combinando barris de verdade com
dizeres, que não chegam a aparecer de todo, mas que são facilmente dedutíveis:
Barril

da

Alegria,

nomeia

um

estabelecimento

comercial

e

caracteriza

inconfundivelmente sua especialidade. O relógio que aparece acima da rua no
último quadrinho é típico daquele período. O táxi amarelo, no lado direito deste
mesmo quadrinho, é uma das marcas registradas da Big Apple, quase um seu
cartão-postal.

Mas

o

tipo

específico

de

veículo

aqui

representado

está

indelevelmente associado a uma época. Sabemos quando estamos. Sabemos onde
estamos: estamos num espaço urbano. E este espaço urbano é Nova Iorque.
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Anexos
Os Exemplos

Exemplo Nº. 1. Giotto: São Francisco expulsando os demônios de Arezzo.
Ainda preso à tradição bizantina, mas já avançando rumo ao Renascimento, Giotto
representa os elementos da sua obra não em suas dimensões irreais, mas acordes
com a importância diferenciada que lhes atribui. Assim, o santo é comparativamente
maior do que a cidade inteira. O efeito geral é teatral, com a cidade funcionando
como cenário para a atuação do protagonista, enquanto que o fundo azul, marca
registrada do artista e sinal inequívoco de que a perspectiva ainda não tinha
chegado para ficar, constitui um belo ciclorama.
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Exemplo Nº. 2. Bruegel: Provérbios Flamengos
Uma das obras mais famosas do celebrado mestre do Renascimento do Norte, esta
tela ilustra mais de quarenta provérbios tradicionais de Flandres. O ambiente
retratado pode, sem muita dificuldade, sem definido como urbano rural.
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Exemplo Nº. 3. Bruegel: A Torre de Babel
Exemplo Nº. 4. Bruegel: A Pequena Torre de Babel
Um mesmo artista, um mesmo tema, duas versões muito parecidas de uma mesma
pintura. Mais do que uma ilustração do tema bíblico, uma visão quase metafísica do
espaço urbano, ao mesmo tempo que tributo pictórico à capacidade e à vocação que
tem o Homem para construir.
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Exemplo Nº. 5. El Greco: Vista de Toledo
Paisagem urbana enquadrada em plano panorâmico e trabalhada na perspectiva
típica de El Greco, sensivelmente alongada. Poucas cores estrategicamente
distribuídas em enérgicas pinceladas. O efeito geral é de grande dramaticidade,
como se a cidade estivesse viva.
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Exemplo N.º 6. Turner: Chuva, Vapor e Velocidade
Ao longo de sua precoce, extensa e prolífica carreira, Joseph Turner foi
gradativamente diluindo as formas, até que os temas de seus quadros se tornassem
virtualmente imersos (e, muitas vezes, irreconhecíveis) num aglomerado dramático
de manchas de cor que abrem caminho para o Impressionismo e antecipam o
Abstracionismo. Nesta famosa tela, o espaço urbano é apenas vagamente
perceptível em meio à intensidade da borrasca.

REVISTA O OLHO DA HISTÓRIA, n. 27, maio de 2018.
ISSN 2236-0824

Exemplo Nº. 7. Daumier: Vagão de Terceira Classe
Harmonizando com grande habilidade uma áspera paleta de tons terrosos, Honoré
Daumier flagra pictoricamente a desigualdade social no espaço urbano.
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Exemplo Nº. 8. Daumier: A Lavadeira
A solidão, a miséria, a apreensão, a fadiga das figuras em primeiro plano são
enfatizadas pela maciça silhueta da cidade ao fundo e acima delas. A pequenez
humana contrasta com o frio gigantismo do espaço urbano e parece cruelmente
tragada por ele.
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Exemplo Nº. 9. Daumier: a Lavadeira do Quai D’Anjou
O drama solitário de uma mulher e uma menina miseráveis se desenrola
imperceptivelmente no espaço urbano ao mesmo tempo indiferente e glamouroso.
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Exemplo Nº. 10. Morisot: O Balcão.
Em chocante contraste com a situação da mulher e da menina da obra anterior, a
mulher e a menina de Berthe Morisot parecem perfeitamente adaptadas ao espaço
urbano e desfrutam placidamente das vantagens e comodidades que este é passível
de oferecer aos mais abonados.
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Exemplo Nº. 11. Bacon: Homem de Azul III
A figura humana antes harmoniza-se com o maciço fundo escuro do que perde-se
nele.
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Exemplo Nº. 12. Bacon: Homem de Azul IV
Os elementos de mobiliário, apenas sugeridos, contribuem menos para ambientar a
figura humana num interior do que para compor a atmosfera irreal, fantasmagórica,
perturbadora, quase abstrata da cena.
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Exemplo Nº. 13. Bacon: Homem de Azul VII
Nesta obra, como nas anteriores, o espaço urbano, embora não representado de
maneira óbvia e explícita, se faz presente sublimado, no aspecto de tremenda
inquietude e solidão das personagens, que parecem oprimidas, quase sufocadas,
por algo maior, muito maior do que elas.
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Exemplo Nº. 14. Dórea: Escultura da Aroeira
Enigmática, provocante, questionadora, a série de esculturas de Juraci Dórea em
madeira e couro é a reversão total da representação do espaço urbano.
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Exemplo Nº. 15. Dórea: Escultura da Fonte Nova
Instaladas em espaços pouco acessíveis, as obras de Dórea instigam a imaginação
dos que deparam com elas.
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Exemplo Nº. 16. Dórea: Escultura da Lagoa das Bestas
Inseridas, mas não necessariamente integradas ao espaço rural, as obras de Dórea
não deixam de trazer, intrinsecamente, um repúdio ao urbano e à urbanidade.
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Exemplo Nº. 17. Dórea: Escultura do Arraiá da Santa Cruz
Ao colocar um monumento confeccionado em materiais rústicos em meio a um
povoado desolado pela seca, Dórea questiona o espaço urbano como o único válido
para realização, exibição e apreciação de obras-de-arte.
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Exemplo Nº. 18. Dórea: Escultura do Lajedo
As esculturas de Dórea não deixam de trair suas origens de arquiteto e, portanto,
artífice da urbanidade.
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Exemplo Nº. 19. Manara: Página da Graphic Novel Mors Tua, Vita Mia.
Usando com consciência diversos planos cinematográficos e realizando precisa
pesquisa de época, Milo Manara retrata a Veneza de Veronese tanto em espaços a
céu aberto quanto interiores.
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Exemplo Nº. 20. Crepax: Página da Graphic Novel O Homem do Harlem
Numa das mais brilhantes obras quadrinísticas de todos os tempos, na qual
consegue a quase inacreditável façanha de sugestionar visualmente toda uma trilha
sonora, composta, aliás, pelos maiores clássicos do Bebop, Guido Crepax recria,
com sutileza e elegância, através de pequenos detalhes, a cidade de Nova Iorque
dos anos pós-guerra.

